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Měření pohybu pomocí kamery 

 

Zadání úlohy 

1) Určete maximální flexi/extenzi částí horní končetiny (lokte a ramene) popř. dolní končetiny 
pomocí kamerového systému 

2) Určete úhlové rychlosti a zrychlení vybraného segmentu těla, a popř. těla jako celku, 
kamerovým systémem. 

Změřte úhel (jeho změnu), úhlovou rychlost a úhlové zrychlení v kloubu, tj. mezi segmenty spojenými 
vyšetřovaným kloubem, (např. v koleni) při pohybu. 

 K záznamu a změření pohybu kloubu použijte program CMA Coach 6 a připojenou 
videokameru. 

 Naměřená data zpracujte v programu MS Excel. 

 Porovnejte změnu úhlu, úhlové rychlosti a úhlového zrychlení.  

 Měření a výsledky uveďte do protokolu. 

Pomůcky 

 PC s nainstalovanými programy CMA Coach 6 a MS Excel 

 Videokamera JVC GS-TD1BE, případně  webkamera s rychlostí snímkování 25 snímků/sec. 

 Referenční měřítko 

 Proband 

 Reflexní značky 

 

 



Postup vypracování úlohy 

Umístěte viditelně značky na probanda (též studenta). Umístění značek je provedeno v „nulovém 
postavení“ [A, s.14] a značky jsou umístěny na konce (klouby) segmentů, jejichž úhel se vyšetřuje. 

Pohyb je zaznamenáván videokamerou JVC GS-TD1BE, či alternativně webkamerou (snímá 25 snímků 
za sekundu), v sagitální rovině probanda a všechny značky se musí vejít do záběru. 

 Posloupnost spuštění programu CMA Coach 6 pro záznam a vyhodnocení pohybu web-
kamerou (úhel kolene při chůzi) je na následujících obrázcích: 

 

  

 Spuštění nahrávání videa (nabídka vyvolána pravým tlačítkem myši). 

 



 Nahrávání videa. 

 

 Ukončení nahrávání videa. 

 

 Ukončení snímání videa (nabídka vyvolána pravým tlačítkem myši). 

 

 Otevření nahraného videa pro zpracování v programu (CMA Coach 6). 

  



 Nastavení měřítka pro vyhodnocení v nahraném videu (nabídka vyvolána pravým tlačítkem 
myši). 

 

 

 Posloupnost nastavení vyhodnocovaných snímků z nahraného videa (nabídka vyvolána 
pravým tlačítkem myši) - jejich počet by se měl pohybovat kolem 30 (z časových důvodů, aby studenti 
v rámvi cvičení stihli záznam vyhodnotit). 

 

  



 Nastavení počtu měřených bodů v nahraném videu. 

 

 Umístění měřených bodů v jednotlivých snímcích nahraného videa - pokud se z nastavení v 
prvním snímku nenamapují i do snímků ostatních je nezbytné umístit ručně značky do všech 
vyhodnocovaných snímků videa (ve stále stejném pořadí!). 

 

  



 Zobrazení trajektorie měřených bodů v nahraném videu. 

 

 Posloupnost úkolů spuštění nahraného videa se zobrazenou trajektorií měřených bodů - 
spouštěno přes funkci „reply“. 

 

 

 Zobrazení tabulky a grafů (nutno napřed kliknout do pole, kde bude daná tabulka (či grafy) 
zobrazena). 

 



 Zobrazení grafů posic naměřených hodnot bodů 

 

 Zobrazení tabulky posic naměřených hodnot bodů  

 

 Export dat do textového souboru 
 

 

 

 Import dat do programu „MS Excel“ – postačuje „přetažení“ (sloupce oddělení 
„tabelátorem“). 
 

 



 

 Výpočet úhlu v koleni dle [1] kap. 2.2 vzorec č. 16 (uhel ve stupních dělený dekadicky), úhlové 
rychlosti dle [1] kap. 2.2 vzorec č. 18 a úhlového zrychlení dle [1] kap. 2.2 vzorec č. 19. 
 

 

 

 Graf změny úhlu, úhlové rychlosti a úhlového zrychlení ve vyšetřovaném kloubu. 
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